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CONTRA As REFORMAs DA PREVIDÊNCIA E trabalhista

ii encontro estadual ocorrerá
em imperatriz no dia 24/06

O

SEEB-MA convida os bancários
maranhenses para participarem
do II Encontro Estadual 2017, que será
realizado no dia 24/06 (sábado), a partir
das 8h30, no Hotel New Anápolis, na cidade de Imperatriz (MA).
O objetivo do Encontro é discutir a
conjuntura nacional, além de debater as
reformas trabalhista e previdenciária,

deﬁnindo estratégias de luta contra essas
medidas nefastas do Governo Temer.
Para os bancários da Capital, o Sindicato disponibilizará um ônibus, que partirá de São Luís, na sexta-feira (23/06), às
19h, com saída da sede do Sindicato, na
Rua do Sol, Centro. A reserva de vagas
deve ser feita pelo email secretariageral@
bancariosma.org.br até o dia 21/06.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
O SEEB-MA informa aos bancários de
outras cidades do Estado que serão ressarcidas as despesas com transporte (passagem de ônibus). A hospedagem será gratuita no local do evento. A programação
completa do II Encontro Estadual você
confere no site www.bancariosma.org.br.
Bancário, sua presença é indispensável!

CONTRA AS REFORMAS

NOVA GREVE GERAL E ATOS CONTRA O GOVERNO TEMER NESTE MÊS DE JUNHO

A

s Centrais Sindicais reunidas no
dia 29/05 deliberaram pela continuidade das lutas contra as reformas de
Temer. Uma nova Greve Geral no período de 26 a 30 de junho é a principal
resolução. Contudo, a data exata só será
deﬁnida nos próximos dias. Até lá as mobilizações serão mantidas nos estados, locais de trabalho, escolas e universidades

contra as reformas da Previdência e trabalhista e a lei de terceirização. Uma comissão estará no Senado para pressionar os
parlamentares para que arquivem os projetos. As Centrais repudiaram a repressão
policial que houve em Brasília e consideram que a atividade foi vitoriosa no processo de organização de uma mobilização
nacional unitária dos trabalhadores.

Com iniciativas desde o ano anterior,
em 2017 é importante mencionar as expressivas lutas que construíram a unidade
dos trabalhadores no país. O 28 de abril
coroou esse acúmulo com a realização de
uma Greve Geral que parou em torno de
40 milhões de trabalhadores no país. Assim como a marcha que levou a Brasília
em torno de 150 mil trabalhadores.
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#ocupabrasília

ato contra as
reformas de temer
reúne 150 mil no df

O

SEEB-MA participou do ato
público #OcupaBrasília, realizado no dia 24/05, na Capital Federal, contra os ataques do Governo
Temer e do Congresso Nacional aos
direitos trabalhistas e à aposentadoria
do trabalhador brasileiro.
Mais de 100 mil trabalhadores, entre bancários, professores, servidores
públicos, petroleiros, metalúrgicos,
além de movimentos sociais, munidos com bandeiras, faixas e cartazes
reivindicaram, nas ruas de Brasília, a
saída do presidente Temer e de todos
os políticos corruptos.
Apesar do caráter pacíﬁco, o movimento, que visava protestar contra as
reformas da Previdência, trabalhista
e contra a terceirização, foi duramente reprimido pela Polícia Militar, que
usou cavalaria, balas de borracha, armas de fogo, gás lacrimogêneo e spray
de pimenta contra os manifestantes.
“Ao contrário do que veiculou a
grande mídia, a ação criminosa e desnecessária da PM começou antes de
qualquer incidente. A ordem do Governo era para reprimir os trabalhadores. Tanto, que as Forças Armadas
foram chamadas” – repudiou o presidente do SEEB-MA, Eloy Natan.
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Na avaliação do Sindicato, o
#OcupaBrasília foi um ato vitorioso,
assim como a greve geral do dia 28
de abril, onde restou provado que a
mobilização e a unidade da classe
trabalhadora será capaz de barrar as
reformas e reverter a retirada de direitos dos trabalhadores.
O próximo passo do movimento
sindical é a organização de uma greve geral nacional, que deverá ocorrer
entre os dias 26 a 30 de junho. “Com
a mesma disposição de luta, tenho a
certeza que conseguiremos colocar
para fora, o presidente Temer e todos
os corruptos, que atacam os trabalhadores e seus direitos, para atender,
exclusivamente, aos seus próprios interesses e aos dos banqueiros e empresários. Por nenhum direito a menos. A
luta continua” – aﬁrmou Eloy.
Além do presidente do SEEB-MA,
participaram do ato, em Brasília, os
diretores Enock Bezerra, Regina Sanches, Dilson Aquino, Maria Bruzaca,
Raimundo Neto, Bebeto, Dielson
Silva, Gerlane Pimenta, Amilton Fernandes, João de Siguinez, Pietro Marino, Francisco Sousa e os delegados
sindicais, João Jorge e Caio Ericeira.
Mais informações, em nosso site.

JORNADA DE FORMAÇÃO SINDICAL

FINALIZADO PRIMEIRO
MÓDULO DA JORNADA
O SEEB-MA realizou, nos dias 27 e
28 de maio, o primeiro módulo da Jornada de Formação Sindical 2017/2018.
O educador popular Acrísio Mota ministrou o curso “Como funciona a sociedade I” para bancários e militantes do
movimento social. Ao todo, 22 pessoas
participaram do curso.
Na ocasião, foi feita uma reflexão
sobre os conceitos básicos para a compreensão da sociedade, tais como riqueza, pobreza, valor, mais valia, acumulação de riqueza, classes sociais, Estado,
ideologia, estrutura e superestrutura.
O primeiro módulo da Jornada será
ministrado novamente nos dias 8 e 9
de julho, em Imperatriz. Ainda em julho, será realizado o 2º módulo com a
continuação do tema “Como funciona a
sociedade II”. Para quem não pôde participar, uma nova turma, em São Luís,
está prevista para agosto.
Para a diretora de Formação, Maria
Maciel Bruzaca, o objetivo do Sindicato também é formar multiplicadores e
formadores, que possam passar estas informações e conhecimentos científicos
para outros trabalhadores.
A programação geral da Jornada está
disponível no site. Inscrições para o curso em Imperatriz podem ser feitas pelo
e-mail seebimp@hotmail.com.

Tira-dúvidas cct

e quanto ao abono
assiduidade?
O bancário da rede privada tem direito a um dia de ausência remunerada.
O direito é válido para o empregado que
estiver trabalhando no banco na data da
assinatura da CCT e que não tenha falta
injustificada no período de 01/09/2015 a
31/08/2016. Para usufruir, o trabalhador
deverá ter, no mínimo, 12 meses de vínculo empregatício com o banco.
O dia de ausência ocorrerá entre
01/09/2016 e 31/08/2017 e será definido pelo gestor em conjunto com o
empregado. O abono-assiduidade não
poderá ser convertido em dinheiro, nem
ser cumulado e/ou utilizado para compensar faltas ao serviço. O banco que já
concede qualquer outro direito que resulte em folga ao empregado fica desobrigado do cumprimento dessa cláusula.
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Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 1º trimestre

nota de repúdio

repúdio ao gerente
da caixa santa inês

O

SEEB-MA repudia a conduta
antissindical do gerente geral da
Caixa Econômica de Santa Inês (MA),
Cláudio Viana. Desde o dia 28 de abril,
data em que ocorreu a greve geral dos
trabalhadores, o gestor tem perseguido o
diretor regional do SEEB-MA, Luís Alberto. Na agência, o bancário foi o único
a não ter a falta abonada pelo gerente, que
acusa o dirigente sindical de ter impedido os demais funcionários de trabalharem, quando – na verdade – houve uma
decisão coletiva para paralisar a agência
no dia 28/04. Ante o exposto, o Sindicato ratifica seu repúdio ao gerente Cláudio
Viana, solicitando que ele se abstenha
de qualquer prática antissindical. Caso
contrário, o SEEB-MA tomará as medidas cabíveis, como sempre faz em casos
como esse, seja a vítima dirigente sindical
ou não. Por fim, o Sindicato presta solidariedade ao diretor Luís Alberto, por sua
coragem e disposição de luta em defesa
dos bancários de Santa Inês e região.
bancariosma
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SÃO JOÃO DOS BANCÁRIOS

TUDO PRONTO PARA O ARRAIÁ DE LUTAS NO DIA 17/06!
O

SEEB-MA convida
toda a categoria para
o Arraiá de Lutas, que será realizado no dia 17/06 (sábado)
a partir das 19h, na sede recreativa do Sindicato, no Turu.
Bancários terão acesso livre;
dependentes devem pegar
convites na Secretaria Geral;
e convidados deverão adquirir

senhas no valor de R$ 20 até
o dia 16/06, às 18h, também
na Secretaria Geral. Bancários
sem dependentes têm direito
a uma senha. Refrigerante e
água serão gratuitos, enquanto
a cerveja custará R$ 3 (reais) a
unidade. Comidas típicas serão vendidas a preços simbólicos no local. Participe!

PROGRAMAÇÃO
■ 19h - Dança Portuguesa
■ 20h - Boi Companhia Encantar
■ 21h - Boi de Morros
■ 22h - Boi de Maracanã
■ 23h - Boi de Nina Rodrigues
■ 00h - Forró Chá de Catuaba

santander

BANCOS PRIVADOS

mudanÇa de plano de
saúde prejudica bancários
E

m março deste ano, o Santander decidiu trocar, unilateralmente, o plano de saúde de seus
empregados em todo o Brasil. Saiu
o Bradesco Saúde e entrou a Sulamérica. A mudança tem gerado uma
série de prejuízos aos bancários,
principalmente, no que diz respeito
à rede credenciada, que é reduzida,
no Maranhão.
Desde então, o SEEB-MA tem
cobrado providências da gerente
de recursos humanos do Santander,
Vanessa Monti Parada, que se comprometeu a ampliar os convênios
com clínicas e hospitais, o que não
ocorreu até o momento, no Estado.
Com a troca do plano, os bancários perderam uma variedade de
serviços, especialidades e estabelecimentos médicos credenciados.
Uma das áreas mais afetadas é a de
Pediatria. Em São Luís, por exemplo, dos três hospitais conveniados à
Sulamérica, dois [Clínica Ibirapuera e Centro Médico] não atendem
crianças e o terceiro [São Domingos], não possui mais vagas para
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internação infantil.
Ante o exposto, o SEEB-MA
exige uma solução imediata para o
problema, com a ampliação da rede
credenciada, no Maranhão. Caso
contrário, o Sindicato pretende paralisar agências, além de tomar as
medidas judiciais cabíveis.

EXPEDIENTE

APESAR DO LUCRO BILIONÁRIO,
BANCOS DEMITEM NO MA
Apesar dos lucros bilionários obtidos
a cada ano, os bancos privados continuam demitindo sem piedade em todo o
país. Somente nos três primeiros meses
de 2017, o setor bancário fechou 7.092
postos de trabalho, segundo o Dieese.
Os recordistas em demissões, em âmbito nacional, são: o Itaú, o Bradesco e o
Santander. No Maranhão, o SEEB-MA
também realizou um levantamento sobre
as demissões e os adoecimentos nos bancos públicos e privados de 2009 a 2017.
Nesse período, 508 bancários foram
demitidos no Estado. Somente o Bradesco foi responsável por 290 demissões,
enquanto o Itaú demitiu 89 bancários e
o Santander, 47 empregados. Nesse interregno, o Bradesco também liderou o
raking de afastamentos do trabalho por
motivos de saúde, seguido do Itaú, Banco
do Brasil, Caixa Econômica e Santander.
As consequências dessa onda de demissões são prejuízos para os bancários,
que sofrem com a sobrecarga de trabalho
e o consequente adoecimento, e para a
população, que sofre com o atendimento
precarizado devido ao número insuficiente de bancários nas agências.
Ante o exposto, o SEEB-MA continuará combatendo as demissões imotivadas no setor bancário, lutando, sobretudo,
por mais agências e mais contratações!
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